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Eurajoen vesiensuojeluyhdistys ry

Asia: Aloite Säkylän Pyhäjärven säännöstelyohjeiden uudistamiseksi.

Vaasan hallinto-oikeus antoi 3.12.2019 päätöksen vesitalousasiassa, joka koski Eurajoen yläosan 
perkausta, kalataloudellista kunnostusta ja uuden virtausaukon rakentamista Euran keskustassa 
olevaan Kirkkosiltaan. Päätöksessään hallinto-oikeus kumoaa aluehallintoviraston myöntämän 
perkausluvan ja palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden  
päätöksen perusteluissa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Hankkeen asianosaiset on selvitetty ja  
asianosaisia on kuultu puutteellisesti. Hakijan oikeuksia alueisiin ei ole käsitelty päätöksessä.  
Haittojen hallintaa ja ehkäisyä on käsitelty puutteellisesti.”

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys on sekä perkausluvan valituksessaan (16.2.2018) että  luvan 
vastaselityksessään (29.8.2018) korostanut, että Eurajoen yläosan tulvasuojelua tulee tarkastella 
koko valuma-alueen hydrologisena kokonaisuutena ja että joen tulvasuolelussa on otettava käyttöön 
kaikki toteutettavissa olevat keinot, jotka edesauttavat valuma-alueen hydrologista stabiilisuutta.  
Yhtenä tärkeimmistä keinoista Vesiensuojeluyhdistys nostaa esiin toimenpiteet, joilla voidaan  
parantaa valuma-alueen vedenpidätyskykyä. Toimenpidevalikoima on runsas, mutta niihin ei ole 
reagoitu nyt kumotussa perkausluvassa, kuten hallinto-oikeuskin päätöksessään totesi.

Suojeluyhdistys on esittänyt yhtenä tärkeimmistä toimenpiteistä Säkylän Pyhäjärven 
säännöstelyohjeiden uudistamista. Yhdistys toteaa lausunnoissaan, että järven nykyiset 
säännöstelyohjeet ovat vanhentuneet. Lähes 50 vuotta vanhat säännöstelyohjeet eivät mahdollista  
keinoja, jotka tähtäävät Eurajoen tehokkaaseen tulvasuojeluun. Voimakkaasti etenevä 
ilmastonmuutos on äärevöittänyt valuma-alueen sääolosuhteita. Valuma-alueen keskusjärven 
säännöstelyohjeiden tulisi olla joustavat, jotta ne toimivat hyvin erilaisissa odotettavissa olevissa,  
vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys esittää, että Varsinais-Suomen ELY -keskuksen Vesiyksikkö 
käynnistää Säkylän Pyhäjärven säännöstelyohjeiden uudistamisen. Uudistamistyön 
keskeisenä tavoitteena on säännötelyohjeiden muuttaminen siten, että ne huomioivat 
ilmastonmuutoksen aikaansaaman valuma-alueen muuttuneet sääolosuhteet ja vesitaseen. 
Säännöstelyohjeiden keskeisinä keinoina pitää olla keskusjärven mahdollisimman tehokas 
kyky varastoida vettä ja stabilisoida valuma-alueen vesitasetta. Säännöstelyohjeista pitää 
poistaa kohdat, jotka vaikeuttavat säännöstelyn kykyä reagoida joustavasti vallitsevaan 
valuma-alueen hydrologiseen tilaan. Säännöstelyn tulee perustua jatkuvatoimiseen 
hydrologiseen mittaukseen ja niiden perusteella tehtyihin virtaamaennusteisiin.
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